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تقـديـم

الحمد هلل .. وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل نبينا محمد وعلى اآله و�صحبه والتابعين وبعد ..

تعتبر مراكز حف�س من المراكز الرائدة في تحفيظ ربع ي�س من القراآن الكريم بن�صبة اتقان ال تقل عن 90% وهي 
خطوة من خطوات االإبداع والتجديد وال�صعي نحو تحقيق الريادة.
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مراكز حفص

مر�كز قر�آنية متخ�ص�صة في تحفيظ ربع ي�س حفظا متقنا 

مع �لتالوة و�لتجويد بن�صبة �إتقان ال تقل عن %90

وتخدم �لمر�كز �لبر�عم و �لنا�صئة من �لمو�طنين  

و�لمقيمين .



7

أهداف المراكز 

1. متكني املنت�صبني من  حفظ ربع ي�س مع ح�صن التالوة والتجويد 

بن�صبة اتقان ال تقل عن 90 % .

2. تخري���ج دفع���ات من الطلب���ة املوؤهل���ني لاللتحاق مبراك���ز االإمام 

ال�صاطبي لتحفيظ القراآن الكرمي  .

3. اكت�ص���اف الطاق���ات واملواه���ب ل���دى الطلب���ة من���ذ �ص���ن مبك���رة 

وتنميتها.

4. اإحياء ر�صالة امل�صجد  واإعماره بتالوة و حفظ القراآن الكرمي .
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مميزات مراكز حفص لتحفيظ القرآن الكريم

• مراك���ز رائ���دة يف العم���ل الق���راآين حتم���ل ر�ص���الة تربوي���ة 

وتعليمية متميزة  .

. املراكز  لطلبة  هادفة  وتربوية   ترفيهية  • برامج 
 • دق���ة انتق���اء املحفظ���ني العامل���ني يف مراك���ز حف����س و ف���ق 

معايري تتنا�صب مع اأهداف امل�صروع.

املميز. والفني  الرتبوي  االإداري  • االإ�صراف 
 • حل م�ص���اكل الطلبة ال�ص���لوكية واالأ�ص���رية وذلك عن طريق 

امل�صرف االإداري للمركز.
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السلم التعليمي 

�لم�صتوى 

�لتعليمي
�لمنهـــــج

مدة 

�لدر��صة

دو�م 

�لطلبــة

عمر 

�لطالب

الم�صتوى 
الثاني

حفظ الربع 
االأخير 

من القراآن 
الكريم

من �صنة 
اإلى

4 �صنوات

يومان 
باالأ�صبوع

من 6 
�صنوات

 فما فوق
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المنهج التعليمي 
�أواًل : منهج حفظ �لقر�آن �لكريم 

برنامج �لحفظ
كمية �لحفظ 

في �لدورة

يحفظ في 

�ل�صنة

عدد �لدور�ت 

�لتي �صيختم بها
عدد �صنو�ت �لتخرج

من 3 �صنوات اإلى 4 �صنوات10  دورات) 6 (   اأحزاب) 2 (  حزبفئــــــــــــــة  )  �لمثابر  (

من 2 �صنة  اإلى 5 .2 �صنة5  دورات) 9 (   اأحزاب) 3 (   اأحزابفئــــــــــــــة )  �لو�عد (
من �صنة ون�صف اإلى �صنتان4  دورات) 12 (   حزب) 4 (   اأحزابفئــــــــــــــة ) �لمتقن (

من �صنة  اإلى �صنة ون�صف3  دورات) 15 (   حزب) 5 (   اأحزابفئــــــــــــــة)   �لبررة  (
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ثانيًا : منهج مر�جعة حفظ �لقر�آن �لكريم

: �ليومية  �لمر�جعة  وهي اأن ال يكلف المحفظ الطالب بحفظ جديد حتى ي�صمى �صفحة على 1. 
االأقل من الحفظ ال�صابق .

�ل�صهرية : �لمر�جعة  وتكون في نهاية كل �صهر حيث ال يكلف الطالب بحفظ جديد اال بعد اأن 2.  
يراجع مع المحفظ ما تم حفظه خالل ال�صهر المنق�صي .

 : �لدورية  �لمر�جعة  الطالب ال يدخل االإختبارات النهائية حتى ي�صمع المقرر كامال للمحفظ، 3.  
فاإن كان حفظه متقناً يقوم المحفظ بتر�صيحه لالإختبارات .
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ثالثًا : منهج �لتجويد

لقد تم و�صع منهج خا�س بالتجويد م�صاحب لحفظ كل حزب من اأحزاب ربع يا�صين ، �صيتم تو�صيحه بخطة عمل 
الطالب الحقاً باإذن اهلل .

ر�بعًا: منهج �الآد�ب �الإ�صالمية و�لقيم �لتربوية  

ْبَيُة  ف�صِ ال�صغر  منذ  حياتهم  لم�صيرة  وتجميال  تهذيبا  االأب��ن��اء  وت��اأدي��ب  بتربية  االهتمام  غاية  االإ���ص��الم  اهتم 
بقوله و�صلم  عليه  اهلل  �صيدنا محمد �صلى  وج��ل  عز  اهلل  امتدح  ولقد   ، االأم��ة  واأم��ل  الم�صتقبل  رج��ال   اليوم هم 
 {واإنك لعلى خلق عظيم }  ، فجاء منهج االآداب االإ�صالمية والقيم التربوية لي�صير جنبا الى جنب مع منهج حفظ 

القراآن الكريم ومنهج المراجعة ومنهج التجويد .
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البرنامج الزمني للدراسة

في مراكز حفص

الدرا�صة في مراكز حف�س لتحفيظ القراآن الكريم   
ف��ي حلقات  ال��ط��الب  دوام  ي��ك��ون   ، ب��االأ���ص��ب��وع  اأي���ام  خم�صة 
التاأ�صي�س ثالثة اأيام باالأ�صبوع وباقي الطالب يومين بواقع 
ح�صة واحدة كل يوم ويكون دوام يوم الخمي�س مخ�ص�صاً 

لتعليم اأحكام التجويد وتعوي�س غياب الطلبة . 

موزعة  �ل�صنة  في  ف�صول  ثالثة  خــالل   من  وذلــك 

على �لنحو �لتالي :

اأ(  برنامج الف�صل االأول ) ال�صتوي (.

ب(  برنامج الف�صل الثاين  ) الربيعي (.

ج(  برنامج الف�صل  الثالث ) ال�صيفي (  -  )اختياري(.
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شروط االلتحاق بمراكز حفص لتحفيظ القرآن الكريم 

1- اأال يقل عمر الطالب عن 6 �صنوات .

2 - ح�صور الطالب ) مع ويل اأمره ملن تقل اأعمارهم عن 15 عاماً  ( اإىل املركز وذلك لتعبئة ا�صتمارة االلتحاق باملركز.

3- اإح�صار �صورة عن البطاقة املدنية ) ب�صرط اأن تكون �صاحلة ( مع �صورتني �صخ�صيتني .

4 - اأن يجتاز  الطالب املنهج التاأ�صي�صي بنجاح وذلك باملقابلة ال�صخ�صية.

5 - االلتزام باحل�صور اإىل املركز يف الوقت املحدد للح�صة ، وعدم التاأخر اإال بعذر مقبول .
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المكافآت والحوافز المالية 
�أواًل : �لمكافاأة �لتي يح�صل عليها �لطالب �لكويتي

عدد �الأحز�ب �لمحفوظة

قيمـــــــــــــة �لمكافــــــــــــــــــــاأة

�لحا�صلون على 

ممتاز

�لحا�صلون على

 جيد جد�

�لحا�صلون

 على جيد

806040ال����ط����ال����ب ال�������ذي ي���ح���ف���ظ ح��زب��ي��ن
اأحزاب الذي يحفظ ثالثة  1008060الطالب 
اأح��زاب اأربعة  يحفظ  ال��ذي  12010080الطالب 
140120100الطالب الذي يحفظ خم�صة اأحزاب
اأح���زاب �صتة  ال���ذي يحفظ  160140120ال��ط��ال��ب 
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ثانيًا : �لمكافاأة �لتي يح�صل عليها �لطالب غير�لكويتي

عدد �الأحز�ب �لمحفوظة

قيمـــــــــــــة �لمكافــــــــــــــــــــاأة

�لحا�صلون على 

ممتاز

�لحا�صلون على

 جيد جد�

�لحا�صلون

 على جيد

403020ال����ط����ال����ب ال�������ذي ي���ح���ف���ظ ح��زب��ي��ن
اأحزاب الذي يحفظ ثالثة  504030الطالب 

اأح��زاب اأربعة  يحفظ  ال��ذي  605040الطالب 

706050الطالب الذي يحفظ خم�صة اأحزاب

اأح���زاب �صتة  ال���ذي يحفظ  807060ال��ط��ال��ب 
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عناوين المراكز

�لعنــــــــو�ن�لمحافظـــــــة�لمركـــــــز

منطقة الن�صيم - ق1 الجهراءم�صجد دغيم ال�صمري

منطقة الفردو�س - ق8 - �س العالء بن الحارودالفروانية م�صجد خمي�س ال�صبع

منطقة الرقة - ق1 االأحمديم�صجد عيا�س بن اأبي ربيعة

منطقة ال�صالم - ق5 حوليم�صجد �صالم مالك ال�صباح

منطقة الرميثية - ق11 - �س معاذ بن جبلحولي م�صجد محمد المنيفي
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الريادة عامليا يف العمل الإ�سالميال�����������ر�ؤي�����������ة : 

  تر�سيخ قيم الو�سطية �الأخالق الإ�سالمية , �ن�سر الوعي الديني �الثقاف�ي . �العناية بالقراآن الكرمي �ال�سنة النبوية. �رعاية امل�ساجد. �تعزيز الوحدة الوطنية ال����ر�����س����ال����ة :
من خالل تنمية املوارد الب�سرية �فقا لأف�سل املمار�سات

  الريادة �ال�سراكة � الو�سطية � التميز � العمل املوؤ�س�سيال���������ق���������ي���������م :

هاتف: 8/7/6/5 / 25350424 فاك�س 25350433


